
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf. 

PROTOKOLL  

Tid: 16.4.2014  

Plats: Jeppo-Pensala skola 

Närvarande: Staffan Stenvall, Annika Sundström, Carita Liljeqvist, Johanna Sandberg, Anna Lundvik, 

Susanne Sandin, Majvor Grönroos, Ann-Catrin Neuman, Matts Stoor och Sofie Berg. 

 

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet. Mötet öppnades av 

ordföranden och konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Sofie valdes till 

mötessekreterare. 

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 

3. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll. Susanne läste upp 

föregående mötesprotokoll, som godkändes. 

4. Ekonomiska situationen 

Kassören meddelade att vi har 5 763,48 euro på kontot per 14.4.2014. 

5. Vårens föräldramöte 

Styrelsen diskuterade olika alternativ till föreläsare som kunde föreläsa om något aktuellt 

ämne på vårens föräldramöte. Styrelsen beslöt att kontakta Karl-Erik Wikström och fråga om 

han kan föreläsa om Mobbning. Susanne kontaktade Wikström genast. Wikström lovade 

komma och föreläsa. Datum för föräldramötet fastslogs till 8.5 kl. 19.00. 

Servering på föräldramötet beslöts bli kaffe/te/saft samt något passande bulla från 

Luukkonens bageri. Ann-Catrin fixar kaffe/te och saft, Staffan kontaktar Luukkonen gällande 

bullat. Kaffe/te/saft 1 €, bulla 2€. Annika och Johanna lovade att sköta om serveringen, 

samtidigt söks några till serverare via Facebook. 

6. Trivselråd 

Susanne läste upp protokollet från senaste trivselråd. Inga ärenden till föräldraföreningen 

från trivselrådet. 

7. Ordförandeskapet kommande år. 

Staffan avgår som ordförande efter 3 års tjänst. Ny ordförande diskuterades på mötet men 

ingen i styrelsen är intresserad av ordförandeskapet. Annika annonserar efter nya kandidater 

på Fb. 

8. Övriga ärenden 

Skolans Vårfest: Som avslutning av vårfesten planeras en picnic. Föräldraföreningen ordnar 

försäljning av grillkorv, potatissallad, kaffe, te, saft. Mats lovade kolla igenom grillen och fixa 

till den om det behövs. Staffan köper potatissallad och korv. Styrelsen beslöt att vi inte 

ordnar lotteri detta år. 

Byggandet av skolan/dagis börjar nu i vår. Susan berättade lite om byggplanerna. 

Föräldraföreningen påminde om att vi önskar ett skåp att förvara föreningens saker i . 

Vuxna på stan. Nykarleby stad (Kultur och fritidssektionen) efterlyser föräldrar som vandrar 

runt i centrum på lördagskvällar i sommar och betalar föreningar som ställer upp en slant för 



detta. Staffan, Ann-Catrin och Mats erbjöd sig direkt att vandra i centrum en passlig 

lördagkväll. På fb efterlyses fler föräldrar som kan ställa upp. Annika kontaktar Kultur- och 

fritids-byrån och bokar in datum då föräldrar från vår förening kan vandra. 

Läsprojekt: till hösten blir det något sorts läsprojekt i samarbete med biblioteket samt hem 

och skola. 

Vintersportutrustning: Susan har köpt in vintersportutrustning till skolan som 

föräldraföreningen betalar. Kassören betalar 1300 euro åt staden. 

Simhallsresa: Föräldraföreningen sponsrar resan till Jakobstads simhall i maj. 

Hem- och skola dagen firas 26.9.  

9. Mötet avslutades kl.19:54. 

 

 

Staffan Stenvall  Sofie Berg  

Ordf.   Sekr. 

 

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den         /          2014   


